
 

 

 

 
 

 

Klubregler for Slotsbridge – Hillerød 
 
 

§1. Formål. 

 Formålet med dette reglement er: 

 - at sikre god tone og orden mellem spillerne under afvikling af turneringer i klubben, 

 - at hjælpe spillerne til at forstå de turneringsansvarliges dispositioner, 

 - at hjælpe turneringslederne med at disponere rigtigt ved afvikling af turneringer. 

 

§2. Klubbens spilledage og –tider: se www.slotsbridge.dk  

 Sæsonen begynder 1. september og slutter 30. april. 

 

§3. Åbent hus.  I månederne maj, juni og august spilles “Åbent hus” mandage kl. 19.00  

 

§4. Systemkort. 

Systemkort er obligatorisk ved alle turneringer, og de skal uopfordret fremlægges på bordet til brug 

for modspillerne ved starten af en runde eller kamp. 

 

§5. Turneringsafvikling. 

 I klubbens turneringer gælder klubreglerne og forbundets turneringsreglement. 

 5.1. Turneringsledelse. 

 Bestyrelsen har ansvaret for tilrettelæggelse og afvikling af turneringerne og udpeger turneringsle-

dere. 

 5.2.  Turneringskomite. 

Bestyrelsen fungerer som turneringskomite og fortolker klubbens love og regler efter retningslinierne 

i Klubhåndbogen 6.8.1. Turneringskomiteen træffer afgørelser i de tilfælde, hvor en turneringsleder-

afgørelse appelleres af spillerne. En appel indgives gennem turneringslederen, som skal orienteres - 

af begge parter - inden de implicerede parter forlader lokalet. Afgørelsen kan appelleres videre til 

distriktet mod depositum, og kendsgerningerne fastlægges på DBF's appelformular. 

 5.3.  Etik og etikette. 

God etik, før, under og efter spillet forventes af medlemmerne. Enhver spiller bør ved sin optræden 

tilstræbe, at alle får den størst mulige glæde ved turneringsbridge og klublivet i øvrigt. Det er uetisk 

at irettesætte eller belære såvel makker som modspillere under og efter  spillet. Det 

samme gælder tegn eller mishagsytringer, der tilkendegiver tilfredshed eller utilfredshed med en mel-

ding, et udspil eller et spillet kort. Overdreven ros til makker og jubel over modspillernes resultat er 

uetisk. 

 5.4. Uregelmæssigheder. 

Turneringslederen skal tilkaldes, så snart opmærksomheden er henledt på en uregelmæssighed, idet 

klubben ønsker at sikre ensartede afgørelser i overensstemmelse med regler og love. Tilkaldelse af 

turneringslederen skal ske stilfærdigt, idet det er en naturlig del af turneringens korrekte afvikling. 

Der må ikke meldes eller spilles videre, før turneringslederen har truffet en afgørelse. 

 5.5. Tidsoverskridelser. 

I parturneringer er der normalt afsat 7 minutter pr. spil. Der gives signal 5 minutter før og ved run-

deskift.  Med mindre end 5 minutter til rundeskift må kortene ikke meldes, og der noteres “Ikke 

spillet”. Begge par tildeles middel -, medmindre kun det ene par er årsag til forsinkelsen. Viderespil i 

pausen bør ikke foregå, da alle skal have ens betingelser. 

 Turneringslederen kan ved samme pars gentagne overskridelser give strafpoint iht. forbundets regler 

herom. 

I holdturneringer er der også regnet med 7 min. pr. spil. Ved overskridelse af tiden for en halvleg med 

mere end 5 min. fradrages der 1 kp for begge hold.  

Når turneringslederen tilkaldes ved en uregelmæssighed, kan der gives ekstra tid til dette bord, lige-

som en evt. medspillende turneringsleder selv skal have lejlighed til at afslutte runden/halvlegen på 

normale vilkår. 

http://www.slotsbridge.dk/


 

 

§6. Substitutter. 

Det påhviler alle medlemmer på turneringshold, der er forhindret i at møde, selv at skaffe en substitut. 

I de tilfælde, hvor det viser sig umuligt, vil klubbens turneringsansvarlige være behjælpelig. Der vil 

blive udarbejdet en substitutliste, som alle kan støtte sig til. 

Anmodning om hjælp med at skaffe substitut skal meddeles den turneringsansvarlige så tidligt om 

muligt og ikke senere end dagen før, der skal spilles med oplysning om, hvilke substitutter fra substi-

tutlisten der er kontaktet. 

 

§7. Justering af score ved substituering 

 Hvis en spiller substitueres af en spiller med et handicap, som er 5 point eller mere lavere end den 

spiller, der substitueres vil der ske en regulering af scoren. 

 I parturneringer vil hele parret blive reguleret til middelscore. Dog hvis den gennemsnitlige score i 

turneringen er under middel, vil der blive reguleret til den gennemsnitlige score. 

 I holdturneringer beregnes en forventet score i IMP med de ordinære spillere og en forventet score 

for holdet med substitut/-er. Den opnåede score reguleres for begge hold med 25% af forskellen i de 

forventede scorer. (Beregning af IMP difference for eget hold = Antal spil * (Modstanderholdets gen-

nemsnitlige handicap – eget holds gennemsnitlige handicap)/6. 

   

§8.    Udeblivelse. 

Såfremt et par udebliver uden afbud, tilkendes parret i en parturnering minimumscoren. Dette gælder 

også, hvis et par ikke kan stille op p.g.a. den ene spillers udeblivelse. I en holdturnering tildeles et 

hold 0 kp, hvis holdet ikke kan stille op pga. en eller flere spilleres udeblivelse. 

Bestyrelsen kan desuden idømme den eller de pågældende en disciplinær straf.  I tilfælde af force 

majeure justeres scoren. 

I en parturnering udregnes regnskabet ud fra det normale antal par i rækken. I runden mod det 

udeblevne par tildeles et par 60 % score eller gennemsnittet af parrets score i spilledagens øvrige 

runder, hvis dette gennemsnit er over 60 %. 

I en holdturnering vinder modstanderholdet uden kamp og antallet af kp fastsættes efter turneringen 

ud fra det højeste af nedenstående alternative muligheder: 

a. 17 kp.     

b. Gennemsnittet af, hvad der i turneringen er scoret mod det udeblevne hold. 

 c.  Gennemsnittet af, hvad holdet selv scorer i turneringens øvrige kampe. 

 

§9. Mesterpoint. 

 Fordeling af mesterpoint sker på grundlag af den opnåede score inden justering. 

 

§10. Opløsning af ligestilling. 

Hvis 2 eller flere par/spillere/hold står lige følges reglerne i klubhåndbogen/DBF’s regler. 

 

§11. Præmier.  

Ingen spiller er berettiget til præmie, medmindre man har spillet over halvdelen af turneringens run-

der. 

 

§12. Almindelige ordensregler. 

 11.1. Generelt. 

 Det påhviler medlemmerne at behandle klubbens materiel og lokaler skånsomt.     

Service, flasker og inventar anbringes efter brugen på de anviste steder. Efter spillets afslutning på-

hviler det spillerne at rydde op ved det bord, hvor de sluttede spillet, sætte stolene ind til bordet og i 

øvrigt hjælpe med oprydningen i henhold til turneringslederens anvisninger. 

 

 §13. Medlemsorientering. 

Orientering vil ske ved opslag på opslagstavlerne og via klubbens hjemmeside www.slotsbridge.dk - 

Slotsbridge kan kontaktes via hjemmesiden eller turneringslederen. 

 

 

Disse klubregler er vedtaget af bestyrelsen den 1. september 2019 

 

_______________________________ 

Formand – Gurli Gøbel 
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